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A bányarobbanásokról.
Irta:

Burdáts Lajos főmérnök.

Ama borzalmas bányakatasztrófáról, amely e
napokban Cherry (Illinois) mellett a Prince Valey ne
vű bányában történt, még nincsenek ugyan szakszerű
jelentéseink, de a napi sajtóból annyit már is tudunk,
hogy a robbanást a szénpor-felhő meggyuladása
okozta, s hogy a hatóságok megállapítása szerint a
bányaigazgatóság sok mulasztást követett el. Mivel
tudvalevőleg sokkal gyakoribbak a bányarobbanások
az év hidegebb hónapjaiban, s minél hidegebb a tél
annál sűrűbben ismétlődnek, azért aem feleslegesNha
a bányarobbanások kérdésével foglalkozunk.
A szénbányarobbanások a különböző bányák
speciális viszonyaival vannak szoros kapcsolatban, s
a robbanások okai oly számosak, hogy röviden nem
is sorolhatók elő.
Ha bizonyos kerületben túlságosan nagy a hideg,
mig az ország valamely más kerületében aránylag
melegebb az időjárás, akkor utóbbi helyen a bányák
aránylag biztosabbak az explosiótól, Egy és ugyan
abban a kerületben viszont a magasabban fekvő
bányák sokkal veszélyesebbek azoknál, amelyek ala
csonyabb szinteken terülnek el. Az explosió okaira
legnagyobb befolyást gyakorol a légkör hygrometrikus állapota.
Legközönségesebb közvetlen oka pedig a robba
násnak: valamely tárgynak meggyulása hibás vagy
helytelenül alkalmazott lámpától, elektromos áram
vezeték vagy motor szikrájától, a repeszüésnél kelet
kezett lángtól stb.-tői valamely gázzal telt helyen, a
főte közelében, vagy a bányának felhagyott részében.
Szénporos bányában, ahol a szén calóriája magas,
a robbanás közvetlen oka lehet a szénporfelhőnek
meggyulása, akár volt gáz jelen, akár pedig nem,
de a szénpor meggyuladását mindenkor a gáz jelen
léte is kiséri.
Meg kell azonban jegyeznem, hogy a szénpor
robbanások tekintetében kétféle vélemény szokott
nyilvánulni, az egyik szerint szénporrobbánás csak
akkor lehetséges, ha egyúttal sújtó lég is van jelen,
mig a másik vélemény szerint, a finomság, lebegés

és hőfok bizonyos viszonyainál minden organikus
por robbanékony.
A robbanások további okai a vigyázatlanság és
a kellő fegyelem hiánya. A széntermelés óriási foko
zása oly munkáselem alkalmazását igényli és engedi
meg, amely nemcsak, hogy többé-kevésbbé vagy
egyáltalán nem járatos a bányamunkában, hanem a
világ minden részéből összetoborozva, legnagyobb
részt a használatos nyelvet sem birja, úgy hogy az
adott utasításokat képtelen megérteni, de részben az
ily munkások erkölcsi foka is oly alacsony, hogy
bármily csekélységért bosszúból még saját életének
feláldozásával is képes katasztrófát előidézni. A „Rewue Universelles des Mines, de la Métallurgie etc.‘‘
folyó évi szeptember havi füzetében közölt statiszti
ka szerint az amerikai Egyesült Államok egyik nyu
gati bányájában alkalmazott 2700 munkás között volt:
422 amerikai, 86 afrikai, 111 osztrák-magyar, 164 krajnai,
63 chinai, 104 horvát, 77 dalmát, 238 angol, 29 francia, 59 né
met, 41 görög, 65 Írországi, 378 olasz, 198 japán, 21 koreai, 200
montenegrói és szláv, 100 tyroli, 38 lengyel, 26 orosz, 72 skót,
82 svéd, 106 gall, 120 más különböző nemzetiségű munkás.

Ily viszonyok között nem is csoda, hogy az ameri
kai Egyesült Államok szénbányáiban fordul elő leg
több robbanás, ahol az 1907-ben 3125 munkás halt
meg baleset
következtében, vagyis minden al
kalmazott 10.000 munkásra 46 halálos kimenetelű
baleset esik A megélőző években némileg ugyan
csekélyebb volt ez az arányszám, de még mindig
nagyon jelentékeny, ha az európai főbb államok
arányszámaival hasonlítjuk össze.
Ugyanis, amint az imént emlitett szaklap közli, az
utóbbi évek statisztikai átlaga szerint, a földszinén
és a bányában alkalmazott minden 10.000 munkásra
az amerikai Egyesült Államokban 35, Oroszországban és Spanyolországban 20—25, Németországban 16— 18, Nagy-Britaniában és
Ausztiia-Magyarországon 13, Franciaországban (nem számítva a
rettenetes és kivételes courriéres-i katasztrófát) 11 —12 Belgium
ban 10 halálos baleset esik.

Az eredményes szénbányamivelésnek egyik leg
fontosabb feltételek a helyes légvezetés. A bánya
biztonsága és a tömeges széntermelés fentartása meg
kívánja, hogy az összes munkahelyek állandóan friss
levegőt kapjanak, illetőleg, hogy a friss levegő a kép
ződő füstöt, az elromlott levegőt, az ártalmas és ve
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szélyes gázokat kellően felhígítva ártalmatlanná tegye
és elvezesse.
Vannak országok, ahol törvény állapítja meg,
hogy egy-egy légjáratban hány munkást szabad fog
lalkoztatni és hogy egy-egy munkásra percenként
mennyi friss levegőnek keli esnie. Persze a gyakor
latban máskép áll a dolog s mig a legtöbb bánya a
törvény által megszabott mennyiségnél is több leve
gővel rendelkezik, addig egy-egy ily bányánál megeshetik, hogy a levegő elosztása még sem felel meg
a követelményeknek és nincsen arányban az egyes
bányarészek fontosságával, mert bizonyos légjáratok
magukkal vivén a gázok nagy mennyiségét, éppen
a legfontosabb bányarészekben kevesebb a jó levegő,
viszont más légiáratok csak kevés vagy éppen sem
mi gázt nem vesznek fel, de oly bányarészt árasz
tanak el jó levegővel, amelynek jelentősége csak
másod- vagy harmadrendű, Ily esetekben a külön
féle szellőztetők alkalmazása szükséges. Hogy kellő
légvezetésről gondoskodni lehessen, ismernünk kell
a bányászok természetet. A bitumenes szénbányák
ban található gázok általában a következők: a methan vagy mocsárlég (CH4), a carbort monoxyd
vagy fojtólég (CO), a carbon dioxyd vagy fekete lég
(CO2) és kevésbbé gyakori előjövetelü hydrogén
sulphid (H2S). A mocsárlég színtelen, szagtalan és
Íztelen, könnyebb mint a levegő, specifikus s ú ly a :
0*559. A levegőben igen gyorsan terjed s vele gyú
lékony vagy robbanó keveréket alkot, mely sajtó
légnek neveztetik. A levegő és gáz keverékének ter
mészete a jelenlevő gáz százalékarányától függ. Á
levegővel nem kevert mocsárlég a lámpa lángját el
oltja, nem mérgező de fojt azáltal, hogy a tüdőtől
elvonja az oxygent. A levegővel keverve, bizonyos
ideig be lehet lehelni, anélkül hogy más hatást gya
korolna, mint csekélyebb szédülést, ha elegendő gáz
van jelen.
^
A carbon monoxyd színtelen, szagtalan és ízte
len, a levegőnél könnyebb, specifikus súlya 0*967.
A gáz halvány kék lánggal ég. Nagyon mérgező
hatású, mert a vérből elvonja az oxygent. Beléleg
zésnél a gáz első hatása abban nyilvánul, hogy
erőveszteséget, gyengeséget idéz elő a végtagokban,
később fájdalom következik, majd ájulás és halál, ha
ideje korán segély nem nyujtatik.
A carbon dioxyd színtelen és szagtalan, gyen
gén savas izü, a levegőnél nehezebb, specifikus sú
lya 1*529. A levegőben lassan terjed és a talpon
vagy a bánya más alacsony szintjein terjeszkedik,
nem ég de a lámpa lángját elhomályosítja, majd
gyorsan eloltja. Belehelve eleinte fejfájást, hányási
ingert idéz elő, ezt fájdalom követi a hátban és a
végtagokban. Nagyobb arányban fojt, mert a leve
gőt elzárja a tüdőtől, de hatását rendszerint nem te
kintik mérgezőnek.
A hydrogen sulphyd színtelen és íztelen, nagyon
kellemetlen szaga van, mely záptojásra emlékeztet.
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A levegőnél nehezebb, specifikus súlya 1*1912, na
gyon gyorsan terjed, gyúlékony és a levegővel rob
banó keveréket alkot. Nem keverve a levegővel a
lámpa lángját eloltja, nagyon mérgező, ha csekély
mennyisgében is beszivatik. A mocsárlég a szénben
és a szénrétegek között van, innen a rétegek póru
sain keresztül a bánya üregeibe jön, azokat megtölti
és mint sujtólég a bányába ömlik. A carbon mono
xyd szénnek vagy más széntartalmu anyagnak elé
gésénél. A carbondioxyd viszont a carbon tartalmú
anyagoknak a levegőben való teljes elégésénél kép
ződik, mint például a lámpa égésénél, az emberi és
állati lélegzésnél, a bányatüzeknél és robbantásnál.
A hydrogensulphyd a sulphydok, főképen a vassulphydok (pyrit) bomlásánál képződik.
A könnyebb gázok, u. m. a mocsárlég és a car
bon monoxyd a főtén, a lejtős fejtési közlék vájarétegeiben és a. mélyezések fölött jelentkeznek, a
nehezebb gázok pedig, u. m. a carbon dioxyd és a
hydrogen sulphyd a talpnál, ujranyitásoknál vagy a
zsompokbafi találtatnak. A sujtólég akkor legrobba
nékonyabb, midőn körülbelül 97a rész levegőben 1
rész gá£ van, s minél több levegő jön hozzá, annál
kevésbbé válik veszélyessé, úgy hogy végül megszű
nik explodálni csak meggyulad, ha a gáz aránya a
levegőhöz 1 13. Ha pedig több gáz vegyül a leve
gővel, a sújtó lég akkor lesz kevésbbé robbanékony
és végül megszűnik explodálni csak meggyulad, ha
a gáz aránya a leyegőhöz 1 :5 . Az előbbi a sujtólég
alacsonyabb *az utóbbi pedig a sujtólég magasabb
robbanó határának neveztetik. Természetesen más
gázok jelenléte, vagy a keverékben úszó szénpor
felhő, vagy a légnyomás változása a sujtólég keve
rék eme robbanási határait lényegesen módosítja.
Az óvóintézkedések sokféleségéről nem lehet
itt értekezni, s nem is érzem magamat illetékesnek?,
hogy ezt meg is kísérelhetném, ezért befejezésül
még csak az egyes államokban használatos bizton
sági lámpákról emlékszem meg a „The Engineering
and Mining Journal“ közlése (vol. 87. No. 4.)
nyomán.
így Franciaországban*minden szénbányára bi
zonyos standard typusú és hatóságilag jóváhagyott
biztonsági lámpák alkalmazása kötelező, kivévén,
hogy a befelé huzó légaknába nyitott láng is vihető.
A biztonsági lámpák kezelésével külön operatőr van
megbízva és minden egyes lámpának külön száma
van, amelynek bemondása szükséges, hogy a mun
kás lámpát kaphasson. Mindenik munkás saját lám
páját tisztán, égve és tökéletes állapotban kapja, ha
azután nyitva találtatik, vagy ha egyébként nincs
rendben, a munkást felelősségre vonják és megbüntetik.
Ausztriában a nyílt lángu lámpák használata
tilos, kivévén a befelé huzó légaknáknál. Az előirt
biztonsági lámpában benzint égetnek. A lámpának
két hálója, egy magnetikus zára és magnetikus égője
van. Valószinüleg villamos lámpák is használhatók.
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Messzire vezetne ha az egész becses anyagot is
A lámpák egyszer egy évben hatóságilag vizsgáltat
mertetni
akarnók. De nem mulaszthatjuk el a pénzügyi
nak. A villamos lámpák nagyobb használatát azok
minisztérium intézkedéseit egész terjedelemben ismertetni,
nak nagy költsége akadályozza.
mivel ennek fennhatósága alá a pénzügyi hivatalokon
Németországban hasonlók a szabályok, kivéte és intézeteken kivül még az állami bányaüzemek, vas
lével annak hogy itt a hordozható villamos lámpák gyárak is tartoznak. A pénzügyi minisztérium a fennható
sága alá tartozó összes hivatalokra nézve közvetlenül
is csak oly feltételek mellett használhatók, mint a intézkedett azok szellőzését, a padló nedves tisztogatását
nyilt lámpák. Az elektromos lámpák tágabb elterje és vizes köpőcsészék alkalmazását tette kötelezővé s a
ismertető fali oktató táblákat kifüggesztette.
dését ily módon nagyon akadályozza azoknak ára és tüdővészt
A minisztérium által erre felhívott bányahatóságok
kezelési költsége. A biztonsági lámpák egy vagy és gyárak pedig saját hatáskörükben intézkedtek.
Több gyárban külön munkás-ruhatárakat és munkás
két hálóval használtatnak, aszerint, hogy mely helyre
fürdőket
létesítettek, minden egyes munkást külön ivó
vitetnék, — Fedelük nincsen.
pohárral láttak el s a közös víztartó edényből való köz
Belgiumban a nyilt lángu lámpák használata vetlen ivást eltiltották. Felvétel előtt minden jelentkező
tilos, akár gáztartalmu a szénbánya, akár nem. Mér munkást orvosi vizsgálat alá vesznek, s nemcsak a
de az arra hajlammal bírni látszó egyé
sékelt mennyiségű gázt tartalmazó bányákban az ál- tüdőbajosokat,
neket sem veszik fel.
talánosaa^ism ert biztonsági lámpákat használják s
Ezen intézkedések folytán több dohánygyárban a
emellett a hordozható elektromos lámpák használata tuberkulózisban való megbetegedések száma lényegesen
csökkent és az előbbi állapothoz képest a javulás álta
is meg van engedve, A biztonsági lámpáknál a fedél lánosan észlelhető volt. A bányahatóságok részéről ha
alkalmazása elő van irva, de ennek állapota rögzített sonló intézkedések történtek, több bányaigazgatóság
állandóság (fixedness) tekintetében, a bánya vezető munkásfürdőket, zuhany berendezéseket létesített. Egyes
igazgatóság pl. a nagybányai igen dicséretes módon
jének tetszésére van bizva. Csak dörzsölés utján rendszeres védekezést folytat a tuberkulózis ellen. A
m'eggyujtható foszforégők használata van megen tüdőbajra hajlamos munkásokat egyáltalán fel nem ve
gedve. A gyújtásra szolgáló állomások a befelé huzó szik; a már felvett és tuberkulózisban megbetegedtekről
pedig rendszeres nyilvántartást vezetnek, a baj kezdetén
légaknák közelében vannak berendezve.
levőket gyógyfürdőbe küldik, a gyanúsakat a többiektől
Spanyolországban a gáztartalmu bányákban kö elkülönítve gyöngébb munkával foglalkoztatják; a nehe
telező a biztonsági lámpák használata és elektromos zebb betegeket a bányakórházban külön erre berendezett
szobában ápolják. Ezenkívül gondoskodnak a tuberku
izzólámpák alkalmazása, bizonyos feltételek mellett, lózisról való helyes ismeretek terjesztéséről is, nemcsak
meg van engedve. Ivlámpák alkalmazása tilos: »
a kifüggesztett hirdetések utján, de élőszóval is s éven
Angolországban nem kívánják a biztonsági ként legtiább egyszer az összes munkásokat kitanitják,
a bányaiskolákon pedig az egészségtan keretében tanít
lámpák kötelező használatát, kivévén a bányának oly ják a szükséges ismereteket; társadalmi utón is rende
részeiben, ahol a „gyúlékony gáz veszélyes mennyi sen szervezett mozgalom folyik a tuberkulózis ellen.
Ezen intézkedések sikere is kétségtelenül nyilvánul
ségben“ van jelen, ez a tág értelmű meghatározás
s örvendetes dolog, hogy a legtöbb bányahivatal terüle
nagy részben személyes tetszésre bízza a dolgot. tén a tüdővész az alkalmazottaknál elég ritka. A só
Azonban Wadelsben a nyilt lángu lámpák igen ritkák. bányáknál általában nemcsak a tuberkulózis, de a légző
A fedőt anélkül, hogy kötelező volna, használják a szervek hurutos megbetegedései is feltűnő ritkák.
A tüdőbeteg munkások gyógyíttatásáról is történt,
biztonsági lámpákon, még ha azok csak egy háló még pedig az utolsó évben igen nevezetes gondoskodás.
val is vannak ellátva és a munkásoknak rendszerint A pénzügyminisztérium felhívása folytán a zalatnai fő
bányahivatal már előbb létesített a zsilvölgyi társpénz
tilos a fedőt felemelni.
tárból a József kir. herceg szanatórium egyesület gyulai
Az elektromos világítás bizonyos óvóintézkedé szanatóriumánál 10.000 K-ás ágyalapitványt bánya- és
kohómunkások, illetve családtagjaik számára.
sek mellett meg van engedve.
A pénzügyminisztérium ritka áldozatkészsége azon
ban oly intézetet emelt tüdőbeteg munkásainak, a minő
vel egy külföldi állam sem dicsekedhetik.
A bányam unkások és a tuberkulózis.
Ez az intézet az állami vasgyárak tüdőbeteg mun
kásai számára épült algyógyi szanatórium. Az intézet
— A védelmi intézkedésekről. —
ugyan csak 1908-ban adatott át rendeltetésének, de ter
A m. kir. belügyminiszíérium legújabban egy vaskos vezése és építése már régebben elhatároztatott s mivel
könyv közzétételével számol be a magyar királyi kor építését már az 1906 évben megkezdték, az még a tu
mány 1898—1907. évi tevékenységéről a tuberkulózis berkulózis elleni állami működés első decenniumának
ellen való védekezés terén. A könyv tartalmának ismer keretébe tartozik.
tetéséből fogalmat alkothatunk magunknak a szóban
Ennek a szanatóriumnak megépítésére Lukács László
levő munka kiváló becséről. íme: 1. Áttekintő ismertetés akkori pénzügyi minisztert az a megdöbbentő körülmény
a tuberkulózis ellen Magyarországon folytatott védekezés indította, hogy az állami vasgyárak munkásainak meg
fölött. Ezen, a tuberkulózis ellenes mozgalom irányai ejtett orvosi vizsgálata azok 12°/o-ánál tüdővészt állapí
és módjai fölött átnézetet nyújtó bevezetés eredetileg tott meg. A szanatórium céljára a hunyadmegyei Algyógy
francia nyelven a „Revue de Hongrie“ cimü folyóiratban és Csigmó községek közelében levő s az Erdélyi Ma
jelent meg. 2. Az egyes minisztériumok működésének gyar Közművelődési Egyesület tulajdonát képező fiatal
összefoglaló ismertetése. 3. A tuberkulózis ellen a mi- tölgyerdőből 44 katasztrális hold területet szerezlek meg.
nisteriumok által kiadott rendeletek időrendi táblázata. Itt épült 1906. október havától 1908. május haváig a
4. Az egyes ministeriumok által a tuberkulózis tárgyá nagyszabású intézet, melynek összes költsége 1,230.000
ban kibocsátott rendszerek teljes szövegökkel, időrend-- K-át meghaladó összegbe került.
A szanatórium a modern hygiene minden követel
ben összeállítva. 5. Mellékletek: a tüdővésztől való óvakodásról, figyelmeztetés, védekezzünk a tüdővész ellen, ményével pazarul fölszerelt 100 ágyas intézet, ötven 2—2
ágyas betegszobával, 100 egyénre való közös ebédlővel,
népszerű oktatás a tüdősorvadásról stb.
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társalgő termekkel, fürdőkkel, mosdóhelyiségekkel, gőzfertőtlenitő berendezéssel s egysorban 100 ágyat számláló
impozáns heverő csarnokkal. Az intézetnek 3504' méter
hosszú saját vízvezetéke és villamvilágitásá van, szenny^
vizeit és ürülékanyagait biologiai emésztőtelep fogja fel.
Az intézetbe csakis férfiakat vesznek fel.
E helyütt kell továbbá említést tenni arról a nagy
szabású segítségről, melyben az 1904. t.-c. alapján az
Erzsébet királyné szanatórium részesült. Az említett sza
natóriumot fenntartó budapésti szegénysorsű tüdőbeteg
szanatórium-egyesületének ugyanis a törvényhozás az
idézett törvénycikkel 3 millió korona névértékű nyereméhykölcsönt engedélyezett. A törvény végrehajtásával
a pénzügyminiszter bízatott meg, ki a nyereménykölcsöri
kibocsátására engedélyt adott s a szükséges eljárásokat
lebonyolította. Az érdekelt egyesületet az engedélyezett
sorsjegykölcsön olyan vagyonhoz juttatta, a mely lehetővé
tette az Erzsébet szanatóriumnak ujabb 100 ágyas épü
lettel való kibővítését.

*

HAZAI HÍREK
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Franciajárás egy m agyar aranybányában.
Közvetlenül a Brádon székelő világhírű 12 apostol
aranybányatársaság területeinek egyenes folytatásában
terülnek el báró Győrffy Árpád lunkójgyalumárei dús
gazdag aranybányái.
Ezeket a bányákat 1907-ben a Felsőmagyarországi
bánya és kohómü r. t. akarta megvásárolni, minekutána
alapos szakértői szemléket tartatott. Akkoriban azonban
még nem voltak rendezve a bánya jogviszonyai s igy
— noha a szerződés már létre is jött — az adásvétel
ez okon mégse volt perfectuálható fenti körülménynél
fogva.
Akkor történt, hogy a bányákra nézve egy buda>esti ügyvéd kapott opciót, akinek közbenjárására égy
rancia pénzcsoport jelentkezett. Ki is küldte szakértőjét
Brádra, aki 6 próbát vett báró Győrffy Árpád arany
bányáiból. A próbák analyzise azonban oly hihetetlenül
magas aranymennyiségre mutatott, hogy 1908-ban ujabb
próbavételt eszközöltek, ezúttal már 10 helyről. A pró
bákat persze Parisban vizsgáltatták meg és az ered
mény ismét ugyanaz volt A pénzcsoport értesítette akkoiiban a bánya'ulajdonos bárót, hogy experteuriét is
mét kiküldi, mihelyt az Mexikóból megjön. Eközben
azonban lejárt a budapesti ügyvéd opciója, mire a'báró
megszakította vele az összeköttetést. Ennek dacára a
napokban ezen francia érdekcsoport képviselője, Léon
Colson a francia érdekcsoport képviselője és a Mexikó
ból ezenközben visszatért szakértő, Maurice Bemard
ismét eljöttek Budapestre a brádvidéki aranybányák fe
lülvizsgálására és jogérvényes szerződés megkötése vé
gett. Erről sürgönyt is menesztettek báró Győrffynek,
aki komoly oldalról lévén már tárgyalásban, az idő zordonságára hivatkozva, kitérő választ adott.
A báró ujabb sürgönyt kapott, mire ismét sürgönyileg tiltakozott a lejövetel ellen. De a franciák nem tágí
tottak és visszatáviratozták, hogy az idő nem határoz.
A báró újólag kitért, mire azok ismét sürgönyöztek,
hogy minden körülmények közt lemennek Brádra, ha
mindjárt mással van is tárgyalásban, vagy ha más szak
értő időznék is ott, sőt, még ha a bánya már el is kelt
volna időközben. A bányát ugyanis ritka gazdagsága
és érdekessége miatt a kontinens leggazdagabb és
„legérdekesebb“ aranybányájának tartják, adjon te
hát a tulajdonos módot arra, hogy legalább tudo
mányos szempontból (I) megtekinthessék, mert speeiell
a gyalumárei kőzetek olyanok, amelyekben az arany elő
fordulása sehol se oly gazdag. Báró Győrffy nem vála
szolt a franciáknak, akik még két sürgöny! magyarázás
után lementek Brádra.
Kora reggeltől rettenetéi-Havas időben járták be a
brádi hegyvidéket, a gyalumárei havasókat,, átlói a .bíró
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aranybányájának az a része terül el, amelynek melaphirkőzetei az aranybányászat térén valóságos ritkaságszámba mennek. Teljesen átfagyva, későn este érkeztek
vissza és az elragadtatás hangján nyilatkoztak a látot
takról. Ezúttal 10 mintát vettek, amelyeket, miként
annakelőtte, szintén sajátkezüleg, csákánynyal hasítottak
le a telérek széltében-hosszában. Azt mondták, hogy
melaphirban sehol oly vastag nemes teléreket nem ta
pasztaltak. Teljes egy óra-hosszát időztek a bárónak
Psyche nevű, bányatelkén, a lunkóji hegyekben, mely
nek képződése ugyanaz, mint a rudai 12 apostol társa
ság muszári-i bányáié, ahol tudvalevőleg 58 kgr. szabad
aranyát leltek.
A vett mintákat a francia urak meg is mutatták a
Brádon tartott aranylopási konferencián éppen ott időző
szerkesztőnknek, akinek behatóbb érdeklődésére meg
mutatták az 1907. és 1908-ban vett próbák eredményeit.
1-től 100 grammig (azaz egytől száz grammigl) tartalmaz
nak ezek szerint aranyat tonnánként a szóbanforgó kő
zetek. Ezért is látszott oly hihetetlennek a dolog, hogy
kétszeri próbavételt tett szükségessé. A franciák azon
ban célhoz mégse jutottak, mert a tulajdonos obligóban
lévén, velük abszolúte nem bocsátkozott tárgyalásba.
Mindez annyival is inkább érdekes, mert ugyancsak
mostanában Angliából újból érdeklődtek ezen arany
bányák iránt. Az angol konzorcium tavaly már kiküldte
volt szakértőit, ezeket azonban egy magyar „szakember“
lebeszélte^ a szó szoros értelmében értéktelennek mond
ván ezen területeket.
Ez az angol pénzcsoport most megtudván, mennyire
felültette őt saját magyar szakembere, újólag érintkezést
keresett a tulajdonos báróval. Mi a magunk részéről
azonban elítélendőnek találjuk azt, ha magyar „szak
ember“ magyar bányaterületet, melyet ő maga se ismer,
meg sem nézett! — mint ezt ő maga is beismeri —
előre értéktelennek mond. Ennek alapja csak rossz
hiszeműség, vagy ellenséges viszony lehet,'amitől épp
úgy óvjuk a magyar bányászatot, mint a bányabetyárok
tól. Az az egy azonban világos, hogy a Győrffy-féle
brádvidéki aranybányák kitűnő mivoltát és nagyrahivatottságát egy ~dr. Papp Károly geológiai szakvéleménye, valamint a Felsőmagyarországi vételi ajánlata
és francia bányaszakértők állítása és próbái után többé
kétségbevonni nem lehet.
Farbaky István kitüntetése. A király a pénzügy
minisztérium vezetésével megbízott miniszterelnök elő
terjesztésére Farbaky István nyugalmazott főbányataná
csosnak, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület ügyvivő alelnökinek, a hazai bánya-kohóipar
és a közügyek terén szerzett érdemei elismeréseül, a
miniszteri tanácsosi cimet díjmentesen adományozta.
Ez a kitüntetés kiváló férfiút ért, akinek elévülhetetlen
érdemei vannak a hazai bányászat és kohászat fejlesztése
terén. A legutóbbi körmöci kongresszuson kartársai már
lerótták elismerésüket ősz''álelnöküknek somost annál
őszintébb örömet kelt majd országszerte, ahol Farbaky
kiváló kvalitásait ismerik és méltányolják, hogy a király
is elismeri Farbaky Istvánnak a hazai bánya- és kohóipar
és a közügyek terén szerzett érdemeit. Egyébiránt jövő
számúnkban me^emlékszünk még a megérdemelt ki
tüntetésről.
Branszky Vendel ünneplése. Branszky Vendel kir.
bányatanácsos most ünnepelte a bányászat terén való
működésének negyven éves évfordulóját. Ebből az alka
lomból a rozsnyói bányászok fölvonulást rendeztek a
bányatanácsos főfelügyelő háza előtt, hogy tiszteletüknek
és hálájuknak adjanak kifejezést. Branszky meghatottan
köszönte meg a figyelmet, miközben átvette a munkások
ajándékát, egy díszes virágcsokrot s biztosította őket,
hogy mint a múltban, a jövőben is a munkások érdekeit
szeretettel fogja elbírálni. A felvonultak ezután teljes
rendben a városházára visszamentek, ahol eloszlottak.
A m agyar fém bányászat ügyéhez. A következő
levelet v,ettük: Tekintetes Szerkesztőségi .Sajnálattal
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győződtem meg arról, hogy „Az állami fémbányászat“
cím alatt megjelent cikkem az állami fémbányászatnál
szolgáló kollegáim részén félreértést és ennek folytán
ellenérzést keltett. Ámbár azt hiszem, hogy aki az én
cikkem szellemébe behatolt, be fogja látni jóakaratu
szándékomat, főleg pedig azt, hogy törekvésem az osztó
igazságérzetből fakadt, mégis nehogy eme különben ko
moly ügyben kelletlen utóérzések, vagy talán célzatossá
got tulajdonitó felfogások keletkezzenek, ami a kollegiali
tást megzavarhatná, ezennel kijelentem, hogy fémbányász

kollegáim azon törekvése, hogy az állami szénbányá
szokéval teljesen azonos elbánásban részesüljenek, telje
sen igazolt és jogos. Ennek beismerésére különösen az

a szép, tanulságos, objektiv és meleg együttérzéstől sugallt hozzászólás késztet, amely Joós Lajos kir. bányatanácsos ur tollából eredt és amely engemet mélyen
megindított és meggyőzött. Amidőn a tekintetes szerkesz
tőseget arra kérem, hogy eme soraimnak becses lapjában
helyet szorítani kegyeskednék, maradtam, Váralja, Tolna
megye 1909. november 24-én, kiváló tisztelettel Oczwirk

Nándor.

Schwartz Ottó — miniszteri tanácsos. A király dr.
Schwartz Ottó fóbányatanácsosnak, a Selmecbányái bányászati
és erdészeti főiskola rendes tanárának saját kérelmére történt
nyugalomba helyezése alkalmából a bányászati és erdészeti szak
oktatás, valamint a közügyek terén szerzett érdemei elismeréseül
a miniszteri tanácsosi cimet díjmentesen adományozta.
Konferencia az aranylopásokrol. A Rudai 12 Apostol
Bányatársulat e hó 21-éré ankétet hívott össze Brádra, a társulat
igazgatósági épületébe. A konferenciára kevesen jöttek össze. Jelen
voltak zarándi Knöpffler Gyula a pénzügyminisztérium és az
„Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület“ képvisele
tében. Sziklay Alfonz bányatanácsos, a nagyágiam, kir. és társu
lati bányaműigazgatóság képviseletében. » M edzny *János főbányabiztos, az abrudbányai bányabiztosság képviseletáben. Pelachy
Ferenc főmérnök, az abrudbányai bánya- és fémbeváltó hivatal
főnöke és Orosz János fémbeváltóhivatali főmérnök a zaletnai
főbányahivatal képviseletében. Elnök dr. Buchrucker bányatár
sulati igazgató, jegyzőkönyvvezető Popper Ignác társulati titkár
volt. A V2 IO órától 12-ig tartó tanácskozáson minden jelenlevő
kifejtette nézetét az aranylopások elharapódzását s meggátlási
módozatait illetőleg, amelyből kiemelhető, hojy erős tetszésre
talált az a felmerült javaslat, hogy az összes magánvállalatok is
köteleztessenek arra, hogy összes termelésüket az állami fémbe
váltó hivatalnál váltsák be, amivel az egyes'magánbeváltóhelyeknél
rendszeresen űzött orgazdaság megszüntetését lehetőnek vélik.

Az értekezlet határozatot is hozott, mely utal az
1902-iki törvénytervezetre, valamint az uj ipartörvénytervézetre is. Méltatja az aranyipar nagy fontosságát s ezért
külön törvényjavaslat előterjesztését véli indokoltnak s
mig ez a megvalósulás stádiumába jutna, addig is a
kirívóbb visszaéléseknek rendeleti utón való szabályozását
szorgalmazza, amelyeknek központjai p. o. a kisebb és
a látszat kedvéért fentartolt üzemek. A magánbeváltó
helyeket behatóbb ellenőrzés alá kívánnák venni és fő
kép valami büntető novella-félére1 gondolnak, amelylyel
az aranylopási bűncselekmény tényálladékának a rendes
lopás tényálladékától való megkülönböztetését célozzák.
A konferencia anyagát röviden abban foglalhatjuk össze, hogy
célja volt a tisztess :gtelen aranykeresked ;s korlátozása és leküz
dése. Ennek módjait a fentebb körvonalazott határozatban állapí
tották meg. Hogy helytsen-e, vagy egyáltalán keresztülvihető
módokon, ezekre még visszatérünk.

Szénbehozatalunk és szénki vitelünk kilenc hónapja.
Magyarország kőszénforgalmának hü képét a statisztikai hivatal
közleményeiből állapithatj ük meg. A legújabb kimutatás szerint
barnaszénbehozatalunk viszonyítva a múlt évi behozatalhoz, egyre
emelkedik. 1908-ban a január—szeptemberi időszakban 1,872.161
métermázsa volt, mig 1909-ben ugyanezen időszak alatt 2,187.908
métermázsa. Az emelkedés tehát 315,747 métermázsa. Ennél a
tételnél tehát nem olyan jelentős az emelkedés. Sokkal feltűnőbb
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körülmény, hogy kőszénbehozatalunk a folyó év első kilenc hó
napjában 18,716.443 métermázsa volt, mig a múlt év ugyanezen
időszaka alatt 15,097.809 métermázsára rúgott. Itt az emelkedés
3,618.634 métermázsa, amelyhez hozzáadva a barnaszénnél tapasz
talt emelkedést, a behozatali többlet összesen 3,934.381 méter
mázsa, kereken négy millió. Hogy ez mennyire elszomorító a
magyar kőszénbányászat szempontjából, nem lehet eléggé jelle mezni. Az egyes országokból való behozatalunk és kivitelünk
arányairól az alábbi kimutatással szolgálunk olvasóinknak.
1900.
1908.
Barnaszénbehozatal:
január—szept.
január—szept.
1,113.808
Ausztria
1,355.795
1,043.032
Bosznia
461.333
Románia
5.528
19,375
11.693
Szerbia
49.505
2,187,908
összesen \
1,872.161
Barnaszénkivitel:
2,008.342
2,074.234
Ausztria
Bosznia
100
210
Németország
8 0
150
Románia
18.700
18.096
Szerbia
38.453
28.860
Összesen
2,055.658
2,182.287
Köszénbehozatal:
Auszlria
5,790.435
7,057.580
Németország
8,232.335
9,348.584
—
Olaszország
650
—
Belgium
105
Nagy-Brítannia
933.650
2,167.407
Oroszország
19.758
57.761
Románia
305
4.087
16.667
Szerbia .
57.700
Ázsiai Törökország
24 868
102.360
Összesen
1,7097.809
18,716.448
Kőszénkivitel:
Ausztria
26.067
102.901
65 301
Bosznia
56.971
Románia
237 492
117.400
Szerbia
27.218
20.630
Bulgária
4.600
3.210
Összesen
429.584
282 256
Pirszénbehozatál:
Ausztria
3,128.526
3,255.158
Németország
481.304
363.435
5 806
Nagy-Britannia
175.326
—
Románia
1.550
Összesen
8,913.588
3,497.767

A m agyar bánya- és kohóalkalm azottakról. A
magyar bányászat és kohászat fejlődése következtében
egyre érezhetőbbé válik a bánya- és kohómunkások
hiánya. Ezen a bajon az illetékes tényezők igyekeznek
segíteni, de ebbeli törekvésük nem sokat eredményezett.
A magánbányászat azt panaszolja, hogy például az
állami szénbányák elvonják a munkaerőt a magánszén
bányáktól. Hogy ez a panasz mennyire jogosult, nem
kutatjuk. Annyi bizonyos, hogy az állam sokat segíthet
a bánya- és kohómunkások hiányán. És pedig: ilyenek
nevelésével. A bányamunkások továbbképzése és általá
ban egy erős bányamunkás generáció nevelése viszont
a magánbányászat feladata. Semmiképen sem állja meg
a helyét az a százszor hangoztatott föltevés, hogy a
magyar bányamunkások munka hiányában a külföldi
bányákban kénytelenek foglakozást keresni. Megcáfolja
ezt a föltevést a statisztika, amelynek adatai szerint
Magyarországon és Horvátországban 201 bánya- és
kohótelepén összesen 75,957 banya- és kohómunkás
dolgozik, beleértve a nőmunkásokat is, mig a folyó
idényben a munka akadálytalan ellátásához a hivatalos
közlések szerint még nagyszámú munkáscsoportokra
volna szükség. A bánya- és kohótelepeken ipari munkát
végző alkalmazottak nemzetiség szerint a következők:
magyar férfi 70,371, nő 1559, osztrák férfi 3291, nő 23,
amig a többi nemzetiségű munkások nem jöhetnek
számításba. Kor szerint az arányszámok a folyó év har
madik negyedében igy alakultak: felnőtt (18 évnél idő
sebb) 65560 férfi és 1059 nő, 16-17 éves 5181 férfi

6

A Bánya

és 327 nő, 14—15 éves.. 2390 férfi és 193 nő, 12-13
éves 436 férfi és 3 nő. Áz inasok száma 377-re rúgott.
Már ez a körülmény is miítátja, hogy a bánya- és kohómunkások nevelése nem Valami különös gonddal tör
ténik. A hazai bányászat és kohászat szempontjából a
munkáskérdés fölött nem lehet csak úgy elsiklanunk.
Keresni kellene az okokat, amelyek a kedvezőtlen vi
szonyok okozói s talán jó volna követni azokat a jóléti
és nevelési intézményeket, amelyekkel a külföldön a bá
nyászat és kohászat terén találkozunk.
Véglegesítés. A pénzügyminiszter Haurik Károly cs Hegedűs
Zoltán'bklóveies féifiköhómérnök, ideiglenes minőségű bányagyakornokot véglegesítette.
Megüresedett állások. A Selmecbányái m. kir. bánya
igazgatóság a m. kir. földtani intézetnél okleveles bányamérnökök
számára’ á geológiai szakban való alapoá kiképeztetés végett
rendszeresített állásra pályázatot hirdet. Az állással a szabály
szerű -illetményeken kivül 1200 korona utazási és 600 korona
tanulmányi átalány jár. Pályázati határidő négy hét. — A marosujváfi in, kir. főbányahivatalnál 1200 korona fizetéssel, 320
korona lakpénzzel és személyi pótlékkal, esetleg előléptetés foly
tán bXnyáfeívigyázói alT4s~800 korona fizetéssel, 26 ) korona
lakpénzzel és egyéb járandóságokkal van üresedésben. Pályázati
határidő, nígy hét.

A Concordia báriyatársulat eladása. A Sárkány
1. Károly örökösei és társai csetneki Concordia vasgyár
bányatársulat december 28-án Dobsinán rendkivüli bányatársülati gyűlést tárí, 'amelyen a bányatársulat bánya
telkeinek, zárkutatmányainak, bányajogositványainak, külmértékeinek, fesmuthi . kohójának és a hozzátartozó
ingatlanainak eladása fölött és az üzem további foly
tatása dolgában tog ~ha1ározni.
A Budapestvidéki kőszénbánya részvénytársaság
most teszi közzé 19Q9i junius 30-án lezárt magyarországi
és általános mérlegét, amely szerint a magyarországi
üzem az 1908/1909. évben 2,275.792 korona veszteségre
emelkedett, amelyből á múlt évi veszteség 899.995 korona.
A miagyarországi mérleg adatai a következők: Vagyon.
Széntelepek és bányajog 2,701.022, bányamüvek és be
rendezések 4,093320, földbirtok 191,206, házak és épít
mények .904.319, gép- és eszközleltár 1,685.591, vasutak
293.236, sodronykötélpálya 87.970 szénkészlet és anyag
176.819, értékpapírtárca 995.698, pénzkészlet és bankok
nál 202,686, különféle adósok 1,165.577, befektetések
780.039» veszteség 2,167.421. összesen 15,445.909 korona.
Teher: Részvénytőke 5+714*282, bankkölcsön 9,198.409,
különféle hitelezők 453,766,-befektetési tartalék 74.448.
Összesen 15,445.909 korona.
Steatit telepek Gömörmegyében. Jolsva város
határában ujabb feltárások után nagyobb kiterjedésű
steatit-íelepeket sikerült kortstatálni. A dolomitos mellékközetek társaságában néhol 2—3 méter erős rétegek
vannak letakarva, amelyeknek szakszerű kibányászására
és értékesítésére nagyobb pénzcsoport van alakulóban,
-mely az anyagot nem alárendelt célokra, hanem inkább
tűzálló ariyagy gyártására lesz hivatva feldolgozni. Az
építkezések állítólag már jövő tavasszal megkezdődnek.
A zenicai v ásipar-társaság üzem beszüntetése.
A zenicai vásipar-íáísaság, mint nekünk Szarajevóból
Jelentik, néhánjr hét múlva be fogja szüntetni egész
flzémét. A zenicáj vasipaiMársaság bányasinek, rudvas,
sodronyköiélek, Martin- és izzókemencék készítésével
-foglalkozott. Alaptőkéié’ 3.000,000 korona, amely 17,500
darab 200 koronás;részvétéből áll. Annál hihetetlenebb
e k hangzik ez az'üzéfnbéöíitfntetésrŐI szóló hír, mivel
a társaság mondhatni Bosznia legvirágzóbb vállalata,
'H_a'teMritétbe vésfezük/hogy 1907- ben még 19%, 1906-ban
$édi^ l'Ftyó oS2tafé^:öt‘ fizfe &tt:.;
Vápp^k ujabb fúrásai, Szombathely város tanácsa legptpbb iartptt üléséji,.H^wozotj. , ^ n] vízmüvek fúrásainak ki
adása ügyében,
.«tanács a négy beérkezett ajánlatt közül a
hu p p ;Heniik»íié;e mélyfúrás részvény-társaságét fogadta el. Az
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kutat pedig 8975 koronáért hajlandó fúrni. A városi tanács
megkötötte a szerződést a Lapp Henrik-féle mélyfúrási válla
lattal, oly formán, hogy az ajánlat értelmében az összes szük
séges kutak fúrása őreá bízassák.

Petroleum után való fúrások. A magyar petroleum-forrásqk iránt külföldi szakkörökben élénk érdeklő
dés mutatkozik. Bailly de la Fallaise Lajos Vince gróf
opció-jogot szerzett az izavölgyi és alsófehér-megyei
petroleum-forrásokra és ezeknek -kiaknázására Société
des gisements petrofiléres de Hongrie cég alatt Párisban
részvénytársaságot szándékozik alapítani. Egyelőre a
fúrásokat egy konzorcium megbízásából végezteti. Mint
értesülünk, ugyanaz a konzorcium megszerezte az ere
detileg a budapesti Áldor és társa cég tulajdonában volt
és később Bruger Ottó berlingeni (svájci) lakos birtokába
átment szemelnyei (^rdélyi) állítólagos petroleumtelepet,
ahol a fúrásokat szorgalmasan folytatják és állítólag
már 800 méter mélységnél tartanak. De belga tőkések
is érdeklődnek a magyar petroleum-források iránt és e
célból nemrégiben egy brüsszeli cég képviselője Buda
pesten is járt.
A „Banovina" binyaipar részvény-társaság Zágrábban
december 8 án rendkívüli közgyűlést tart, amelyen az igazgatóság
több javaslatot fog előterjeszteni.
A D. G. T. bányatelepének villamos üzeme. A Duna
gőzhajózási társaság szabolcsi bányatelepeit villamos vezetékkel
akarja összekötni s ezért Pécs városától kéri, hogy a városi
erdő egy részét engedje át használatra s biztosítson nagyobb
erdőterületet palahányó céljára A társaság Pécsbányatelepen levő
villamos müvében fölös mennyiségű áramot termel, többet, mint
amennyire a bányatelepen szüksége van és ezt a fölös áramot
a szabolcsi bányatelepen--kívánja fölhasználni. Erre a pécsbányatelepi Schroll-aknától a szabolcsi György-aknáig terjedő villamos
vezetéket tervez, amelyet azonban csak úgy létesíthet, ha a
közbeeső városi erdőben a vezeték fölállítására területet kap.
A pécsi gazdasági választmány és a tanács már részletesen meg
állapított feltételeket dolgozott ki a terület átengedésére, melyek
alapján a közgyűlés egyhangúlag el is fogadta az előterjesztést
és átengedte ^a kért erdőterületet használatra a Dunagőzhajózási
társaságnak. Á villamosvezeték részére szükséges erdősáv végig
6 méter szélességű és egészben véve nem nagyobb egy holdnál.
A társulatnak 1910. január 1-től számított 25 évig áll jogában
az erdősávot a villamos szabadvezeték céljára fölhasználni. Az
erdősávon ma álló fákat a társulat saját költségein és kezelésé
ben termeli ki s ezekért szálfákra kötött szerződése értelmében
számított egységár szerint 582 korona megváltást fizet egyszersmindenkorra, azonfelül fedezi az öt százalékos illetéket. Az
erdősáv használatáért, az «lmaradt haszonért évenként 30 koronát
fizet a társalat
Brennbergben nincs sztrájk. A Brennbergi kőszénbánya
rt. másfél hónapos üzemszünet után ajra hozzálátott a bánya
műveléséhez. A sztrájkoló munkások egy részét, mint megírtuk, az
igazgatóság elbocsátotta, mig másik részük belátva a sztrájk cél
talanságát, jelentkezett a munkára- A bányában ezenkívül 40 román
munkás is kapott alka’mazást. Egyelőre a bányát hozzák rendbe
s a jövő hétén már megkezdik a szén kitermelését. A sztrájk
okozta kárt újabban csak 30.000 koronára becsülik.
Baleset. Az Oberschlesise Eisenbahn-Bedarfs Acticn-gesellschaft iglói Grätl vidéki bányájában Juresik Károly bányamunkás
nak egy vaskő darab feszítése közben a feszitő vasdorong jobb
kezét átfúrta, mely sérülése miatt a lőcsei Herrmann Gusztáv kór
házba szállították. Az orvosi látlelet szerint a sérülés 5 heti gyógy
kezelést fog igénybe venni. A könnyűnek latszó sérülés ügyében
a vizsgálat folyamatba lett téve.
Szénforgalom. A magyar kir. államvasutak vonalai mentén
fekvő kőszénbányák az október kó 31-étől november hó 6-áig
terjedő héten, hat munkanap alatt, összesen 12:100 kocsirakomány
szenet adtak fel; 1244 kocsirakománnyal kevesebbet, mint az
előző héten és 314 kocsirakománnyal kevesebbet, mint a múlt év
hasonló (XI. 1-től XI. 7-éig) időszakában. Egy-egy munkanapon
átlag 2016 vasúti koceit raktak meg; 208 kocsival kevesebet, mint
az előző hét egy-egy munkanapján.
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A világ szénbányászata 1908-ban. A dortmundi
„Verein für bergbauliche Interessen“ közzéteszi az 1908.
év statisztikai adatait, melyből 50 millió tonna szén
csökkenést olvasunk az 1907-iki évvel szemben. E
csökkenés leginkább amerikai bányákra esik. 1908-ban
1040 millió, tehát több mint egy milliárd tonna szén
bányásztatott. Az angol bányászat 6 4 millióval csök
kent, a belga 26.000 tonnával. Ellenben Németország
1908-ban 10 millió tonnával többet tudott kibányászni,
mint 1907-ben. Tetemes az osztrák-magyar szénbányá
szat emelkedése is. Az amerikai bányák Va-át, az an
golok V4-ét, a német bányák Vsc-ét adták az egész
fogyasztáshoz szükséges szénnek, összesen e három
állam 82'5J/t-át' termeli a fogyasztott szénnek. A szén
Va-da = 140 millió tonna kokszkészitésre használtatott
fel, íjz- igy nyert koksz 92 3 millió tonna sulyu. Az 1909.
évről nincsenek még -megbízható adatok, de tudjuk, hogy
a vasipar nehéz helyzete miatt a kokszfogyasztás tete
mesen csökkent. A mostani gyenge konjunktúra pedig a
szénfogyasztást is csökkenteni fogja.

7

életének biztosítására. Az ■áldozatok száma most, miután hetven
nyolc embeit megmenteni sikerült, százhetvehkettőre apadt lé. 'A
megmenekült bányászok elbeszélésé szerint még legalább 50 ember
van életben a tárnában rekedtek közül. A bányatársaság ennek
következtében a legnagyobb erőfeszítéssel folytatja a mentőakciót.

X

Ü Z L E T , S Z Á L L ÍT Á S O K ,

Visszaélések a szénkereskedelem ben. A napi
sajtó ismét élénken foglalkozik a szériüzletben előfor
duló visszaélésekkel s hírül adja, hogy egyes szénnágykcreskedők miként károsítják meg a kiskereskedőket s
ezek viszont a fogyaszlóközönségét. -A visszaélésekkel
mi is foglalkoztunk nemrégiben s közöltük Ungar Miklós
ur javaslatait, amelyekkel a csalásokat, el lehetne kerülni.
Most, hogy tényekkel állunk szemben, nem mindenben
látjuk beigazóltnak a cikkíró vélekedését. Elsősorban
konstatálnunk kell azt a tényt, hogy a csalásokat nem
mindig a szeneslegények, hanem azok a bizonyos szén
nagykereskedők követik el, akikről ezúttal szó van. Be
igazolódott, hogy ezek 50 métermázsa helyett 30—35
métermázsát raktak egy szekérre, dé 50 métermázsát
számláztak. A híradások szerint eddig-hat ilyen nagykereskedő ellen tettek följelentést a rendőrségen, amely
a jövőben nem kihágásnak fogja a csalásokat minősí
teni, hanem a terheltekre vonatkozó ügyeket egyszerűen
átteszik az ügyészségre, amely mint-csalókat vonja őket
felelősségre. Nem kutatjuk, hogy kik azok a szénnagy
kereskedők, akik ebben az esetben kompromittálva van-?
nak. De nem hallgathatjuk ef azt a kfölfogásunkat, hogy
ezek az esetek igen alkalmasak arra, hogy az egész
szén nagykereskedői karra hátrányos fényt vessenek.
Ebből a szempontból foglalkozni kell a szénkefeskede**
lem körül előforduló csalásokkal és a szén és tűzifakereskedők országos egyesületé igén helyesen járna el,
ha kezébe venné azt az ügyet s azon volna, hogy a
tisztességes nagykereskedők jó hírének ne ártson meg
a csalók manipulációja.
A görgős kenőh&VelyeSí. kerékpárok sikere
Ausztriában. A szab. Kaufmann-féle görgős kenőhűvelyes kerékpárok, melyeket az ismert Roessemann és
Kühnemann, Budapest, Wien, Prága, Lemberg és Zág
rábban székelő cég gyárt, a légtöbb magyar és osztrák
bányában már évek hosázü sbrán át vannak használat
ban ezek legnagyobb megelégedésre. Ezen szab. kerék
párok kitűnő használhatóságát legjobban bizonyítja azon
körülmény, miszerint a Witkowitzer Steinkohlengruben,
Mähr.-Ostrau, mely vállalatnáLJcb»..40ű0. xlb. ily .kerék
pár már üzemben van, saját bányái részére a közelmúlt
napokban ismét
kerékpár szállítására adott megbízást a fenntnevezett
cégnek.
i

Ausztriában kevés szenet termelnek. Ausztria széntermelése az előző évi termeléshez képest az idén jelentékenyen
csökken. Különösen a barnaszén termelésében állott be jelenté
keny csökkenés. A folyó év október végéig kerek tiz millió métermázsa barnaszénnel kevesebbet termeltek, mint a múlt év
ugyanezen időszakában. A nagyfokú csökkenéshez hozzájárulták
a márciusi áradások, amelyek sok bányaüzemben lehetetlenné tet
ték a munkát. De fokozta a bajt az a körülmény is, hogy több
helyen uj brikettgyárak létesültek s a brikett nagy konkurrenciát
teremtett a cseh szénnel szemben. Kedvezőtlenek a kilátások a
barnaszénkivitelben a jövőre nézve, mert a sziléziai vasutak széntarifáját emelni fogják.
A kaukázusi réztnuvek. A Kaukázusban levő' rézmüvek, a
melyek aCaucazus Copper Comp.-tulajdonai kepezik, ismét megkezd
ték üzemüket. E rézmüvek gépháza 1908-ban leégett, időközben
azonban ismét fölépittetett és Angolországból behozott gépekkel
szereltetett fel. A társaság erre a célra, i.letve ebből az alkalom
ból 5 millió rubel erejéig uj részvényeket bocsájtott ki. E rész
vények legnagyobb része Morgannak, az ismert amerikai mil
liomosnak a birtokában van, aki állítólag magához akarja rántani
a vállalatot s e célból legközelebb meghatalmazottját több mérnök
kíséretében oda fogja küldeni.
Az amerikai bányakatasztrófa menekültjei. Lapunk
előző számában megemlékeztünk arról a rettenetes bányakatasz
trófáról, amely Cheryben, Amerikában pusztított és a táviratok hír
adása szerint kilencszáz emberáldozatot követelt. A tárnában pusz
tító tüzet nagynehezen sikerült eloltani és ekkor hozzáláthattak a
mentési munkálatokhoz. A szerencsétlenül járt bányászok életben
maradt társai vállalkoztak ama föladatra* hogy leszállnak a tárnába
és megkísérlik, hogy azokat, akik talán még életben maradtak,
fölhúzzák a pusztiió bányapokolból a napfényre, hogy vissza
hozzák őket az életbe. A mentési munkálat váratlan ered
ménynyel járt: nyolc nappal a katasztrófa után hetvennyolc
X SZ ER K ESZ T#! ÜZENETEK.
munkást mentettek ki az égő bányába szorult munkások
Kiváncsi. Természetes, rirogy Jdós és ’iíem Poós bánya
közül. Nemcsak Cheryben, hanem egész Amerikában hihe
tetlen örömet keltett a hetvennyolc ember megmentése tanácsos irta a kérdéses cik£:é£ A szedő "hibásan Szedte s a
A megmentett munkások borzasztóan lesoványodtak. A mentő korrektor sem vólt figyelm esig ^ '
munka rendkívül sok nehézséggel jár és sokszor magukat a men
tőket is a legnagyobb veszedelem fenyegette, amikor egy életben
maradt munkást lölhoztak, megmentője a testvérét ismerte löl
Ügyfeléink szives tudomására adjuk, hogy j
benne, aki nyolc napig volt a bányába bezárva. Mihelyt fölhozták
budapesti és prágai fiókjainkat HéC^ben központi
a szerencsétlen embereket, frissítő szereket adtak nekik, azután
irodába egyesitjük. Bécsi raktárunk Jelentékeny e a
kórházba vitték őket, ahol csakhamar magukhoz tértek. Elmondták,
nagyobb lesz, úgy, hogy abban a kellemes
hogy mihelyt fölismerték veszélyes helyzetüket, befalazták magukat
és ennek a szerencsés ötletnek köszönhették megmenekedésüket.
helyzetben leszünk, hogy tisztelt vevőinket m ég- :=
Az aknában végtelenül sokat szenvedtek az éhségtől és a szom
pontosabban szolgálhassuk ki;'
:iV
1
júságtól és néhány nap múlva már az az élelem is elfogyott,
amelyet elpusztult társaiktól veitek el. Lassan-lassan már lemond
tak a szabadulás minden reményéről, amikor egy váratlan pilla
~ H rés~ T á rsr
"
natban megérkeztek utánuk kutató társaik és visszaadták őket az !
életnek. Vájjon az aknában vannak-e még élő emberek, még nem
B é c s , XVI., L e ite n b ttr g g a s s e 54.
s
sikerült megállapítani, de most, miután hetvennyolc embert ilyen
Különlegességi gyár' íégíurpüzemék1, bányák," :'
a csodával határos módon meg tudtak menteni, lázas buzgalommal
folytatják a mentőmunkát. A bánya igazgatóságát a legnagyobb
kőbányák és álaguí^Jpitmenyire.szemrehányással illetik s az összes lapok éles támadásokat intéz
nek ellene, mert az akna megvizsgálásából kitűnt, hogy az igaz
Központ: jterne, Vkstfaliáhan. (Németorsz.)r ,
gatóság a legelemibb intézkedéseket sem tette meg a munkások
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Magy. kir államvasutak budapést-balparti üzletvezetőség

44922/111.

IE?ál;yáza/ti felhi'vás.
A magyar királyi államvasutak budapest-balparti üzlet vezet őségé a kezelése alatt álló alább
felsorolt vonalak mentén, nevezetesen az állomá
sokon s a forgalmi főnökségnél, a fütőházakban,
szertárakban, műhelyekben, osztálymérnökségeknél
és az őrházakban elhelyezett szolgálati órák vala
mint a pályafentartási közegek használatában levő,
a vasút tulajdonát képező „Máv.“ jelű nickel
remontoir zsebórák javítására és jókarbantartására
ezennel nyilvános pályázatot hirdet és pedig 1910.
évi január hó 16-ától számított egymásután követ
kező három (3) évi időtartamra.
Az üzletvezetőségnek szóban levő vonalai e
tekintetben 2 szakaszra osztatnak és pedig:
/. szakasz ,
Érsekújvár (kizárólag) Marhegg (kizárólag)
Pozsony-Újváros, Ujkomárom, Pozsony rendező
pályaudvar, Szőllős, Pozsonyfiók pályaudvar, Dévény
Ujfalu-Szakolcza, Dévénytó-ScDmfa, Vágsellye-Negyed, Tótmegver-Nagysurány, Érsekújvár (kizárólag)
Németpróna, Üzbég-Rodosna és Végül Nagysurány
Kistapolcsány, összesen 521.5 kilométer.

II. szakasz .
Pozsony (kizárólag) Uj zsolna, Galánta-Lipótvár,
Nagyszombat-Szered, Nagyszombat-Kutti-Brocskó,
határszél, Pöstyén-Verbó, Trebete Rakovicz, NyitraJablonicz-Brezova, Lipótvár-Üzbég (kizárólag, Trencsén-Teplicz-Vlarapass és Hőlak-Trencsén-Teplicz,
Trencsénteplicz fürdő, összesen 441.7 kilométer.
Azon szakórások, kik a javítási munkák vég
zésére és az órák jókarbantartására vállalkozni
óhajtanak, felhivatnak, hogy kereskedelmi és ipar-

kamarai bizonyítvánnyal felszerelt zárt ajánlatukat
legkésőbb 1909. évi december hó 10 én déli 12
óráig az alulírott üzletvezetőség általános osztá
lyához (Budapest, VI., Teréz-körut 62. sz. I. em.
ajtó 6.) a következő megjelöléssel nyújtsák be.
„Ajánlat órák javítására és jókarbantartására
44922/909. számhoz.“
Egy-egy pályázó mindkét szakaszra is tehet
ajánlatot.
Az ajánlattevők kötelesek 1909. évi december
hó 9-én déli 12 óráig alulírott üzletvezetőség
gyüjtőpénztáránál (Budapest, VI., Teréz-körut 62.
fszt.) 100 korona bánatpénzben vagy állami leté
tekre alkalmas értékpapírokban letétbe tenni, illetve
oda posta utján külön borítékban beküldeni.
A bánatpénzről nyert pénztári elismervény az
ajánlathoz nem csatolandó.
Bánatpénz letétele nélkül az ajánlat figye
lőmbe nem vétetik.
A szerződési feltételek a balparti üzletvezető
ség forgalmi és ""kereskedelmi osztályában (Buda
pest, VI., Teréz-körut 62. sz. fél em. 12. ajtó.)
és a forgalmi főnökségnél Pozsonyban (Stefánia-út)
hétköznapokon a rendes hivatalos órák alatt meg
tudhatók, a miért is az ajánlattevőkről feltételeztetik, hogy a feltételeket ismerik és kötelezőknek
elfogadják.
A balparti üzletvezetőség fenntartja magának
azt a jogot, hogy az ajánlattevők közül szabadon
választathasson* esetleg az óra javítási munkákra
nézve az ajánlatoktól függetlenül intézkedhessék.
Budapest, 1909. évi november hó 12-én.

Az üzletvezetöség.

(Utánnyomás nem dijaztatik)
(B. 233/48.)

Richard Voticky Orenstein és Koppel
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IPA RV A SU TA K GYÁRA B U D A PEST.
IR O D A :

(B 223/46)

Bányász részére nélkülözhetetlen.

Raktár mindenféle műszaki czélokra szolgáló bőrnemüekből. Bőrhajtószi jak gyártása gyárüzemek részére.

GYÁR:

VI., Andrássy-ut 102.
Pusztaszentlirinczl nyaraló.
- “ I Kotrógépek, bányakocsik, billenőkocsik,
forditókorongok gyártása. Bányasinek,
kerékpárok, csapágyak szállítása.
Mintaárjegyzék ingyen és bérmentve.

I

Saját gyártmányú FÉNYMÁSOLÓPAPÍR és VÁSZON, MÁSOLÓPAPÍR, VIASZ és
CREÁT-PAPÍR, fénymásolatok, autografiák, FÉNYMÁSOLATI BERENDEZÉSEK
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F E L L N E R L E O műszaki papiroyár Budapestre T S -T t“XTZ
(B. 197 43)
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